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Informatieblad drinkwaterwetgeving  

De veiligheid van het drinkwater in uw installatie hebt u zelf in de hand. Voor relevante links, zie 
Algemeen. 

 

Regelgeving, voorwaarden, normen, waterwerkbladen, stand der techniek 

De samenhang van alle bestaande normen en regels die te maken hebben met drinkwaterinstallaties, 
inclusief legionella, vindt u hieronder. De handleidingen (de ISSO-publicaties) zijn niet wettelijk 
voorgeschreven maar wel ‘de stand der techniek’ en een directe uitwerking van de wetgeving en/of 
normen. 
Drinkwaterinstallaties die aangesloten zijn op het openbare drinkwaternet van Brabant Water moeten 
voldoen aan de NEN 1006 en de Waterwerkbladen.  
 
 
     Wetgeving 
     Normen 
     Uitwerking 
     Handleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemeen 
Brabant Water levert betrouwbaar drinkwater aan haar klanten. De kwaliteit daarvoor wordt 24 uur per 
dag bewaakt. Zowel van de bronnen waar we het water oppompen tot de tappunten in de woning bij onze 
klanten. We doen dat met succes, want het drinkwater in ons gebied is van hoge kwaliteit. 
Brabant Water hanteert voorwaarden. 
 

Drinkwaterinstallatie 

Tot aan de watermeter dragen wij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het drinkwater, vanaf de 

watermeter draagt u deze zélf. We hebben samen de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het 

drinkwater te behouden, dit om gezondheidsrisico’s te vermijden.  

Het is daarom nodig en wettelijk verplicht om periodiek drinkwaterinstallaties te controleren.  

 

Kwaliteit drinkwater 

De kwaliteit kan beïnvloed worden door: leidingmateriaal, aangesloten toestellen, onvoldoende verversing 

en ongewenste opwarming. De aanleg en het beheer van drinkwaterinstallaties moet voldoen aan de 

drinkwaterwetgeving, verder uitgewerkt in de NEN 1006 en de waterwerkbladen. Dit geldt ook voor 

wijzigingen. Meer informatie vindt u op infodwi.nl. De voorwaarden van Brabant Water zijn ook steeds van 

toepassing. Voor warmtapwaterinstallaties zie waterwerkblad serie 4.4, voor onderhoud/beheer/nadere 
verplichtingen zie waterwerkblad 1.4G. Voor beveiligingstoestellen zie onze informatiebladen. ISSO-

publicaties vindt u op ISSO-KennisBank. 
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http://www.wetten.nl/
https://www.nen.nl/NEN-Shop/NEN-1006-leidingwaterinstallaties.htm
http://www.infodwi.nl/waterwerkbladen
http://www.infodwi.nl/
http://www.brabantwater.nl/overbrabantwater/Paginas/Voorwaarden.aspx
http://www.brabantwater.nl/infobladen
https://kennisbank.isso.nl/

